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Docent groen Limes Praktijkonderwijs 
 

Ben jij een enthousiaste docent met groene vingers? Dan hebben wij een baan voor je.  

Bij het vak groen wordt de theorie in de praktijk geleerd. De leerlingen krijgen les in het 

onderhouden van een (moes)tuin in onze eigen schooltuin. Ze leren hierbij het juiste 

gereedschap te gebruiken en de goede werkhouding aan te nemen. Tijdens het onderhoud 

wordt tijd besteed aan het aanleggen van bestrating, het onderhouden van machines en 

gereedschap en herkennen en verzorgen van planten en bloemen. Daarnaast is er aandacht voor 

het vak biologie. Binnen het vak Groen is er aandacht voor o.a.: 

- Tuin aanleg- en onderhoud    

- Bloembinden       

- Kas werkzaamheden     

 

Vacature  

Type vacature      

20 lessen groen 

0,6 tot 1,0 fte (optioneel: uitbreiding indien interesse in het geven theoretische vakken). 

De functie kan door 1 of 2 kandidaten worden ingevuld. 

 

Dienstverband   

Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor ziektevervanging. 

Ook bestaat de mogelijkheid om een aantal uren in te vullen bij Vakcollege Rijnmond. 

  

Over ons  

Jouw uitdaging/jouw team 

                                                                                                                                                                                                      

Je geeft les in klas 1 t/m 5. Je bent overtuigd van praktijkonderwijs en wilt daarvan ook participant 

zijn in de ontwikkeling. Naast het werken met diverse (digitale) methodieken, is de school in 

beweging met het ontwikkelen van activerende en uitdagende didactiek in de vorm van ‘’echt’’ 

projectonderwijs. 

Onze nieuwe collega is flexibel, in staat maatwerk te leveren en kan tegemoet komen in de 

ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Tijdens de praktijklessen wordt de docent 

ondersteunt door een instructeur/les assistent. 

 

Je bent lid van een team dat uit 20 docenten bestaat.  

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede 

begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de 

kust. 

Verder zijn er ook nog: 

• salaris conform cao VO 

• eindejaarsuitkering van 8,33%  

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.   
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Onze school  

Limes Praktijkonderwijs is onderdeel van Stichting Andreas College. Limes Praktijkonderwijs is 

een school waar 205 jongeren zich onder het motto ‘Limes werkt!’, ontwikkelen tot zelfstandige 

jongvolwassenen. Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze 

belangrijkste drijfveer.  

Zelfredzaamheid en toeleiding naar vormen van arbeid zijn hierbij sleutelwoorden.  

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Reageer uiterlijk maandag 28 november 2022 via Meesterbaan. 

Tijdens de periode van deze vacaturestelling zullen wij bij geschikte kandidaten direct overgaan tot 

het voeren van gesprekken en niet wachten tot de sluitingsdatum.  

 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mw. S. Schaap, 

adjunct-directeur Limes Praktijkonderwijs. Zij is bereikbaar via e-mail: s.schaap@limes-katwijk.nl 

of via telefoonnummer 06-36129843.   

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mw. P. Bosman, 

personeelszaken. E-mail: p.bosman@andreascollege.nl 

 

Gelieve jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Bosman of mevrouw 

Schaap te mailen. Alleen online sollicitaties via Meesterbaan worden meegenomen in de procedure. 

 

 

  

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/219642-vacatures-groen-docent-groen-katwijk.aspx
mailto:s.schaap@limes-katwijk.nl
mailto:p.bosman@andreascollege.nl
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